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Край селото Дьонгес в Хесен се намира едноименното езеро,
наричано още Хаутзее, което в определен ден от годината става
кървавочервено. Сказанието е такова: Веднъж в селото Дьонгес имало
храмов празник, на който дошли две чужди и непознати, ала прекрасни
девойки, които танцували и се веселели с момчетата от селото, но
точно в дванадесет през нощта изчезнали, докато празникът
продължавал и през деня, и през нощта. На следния ден те дошли
отново и едно момче, което искало те да останат завинаги, измъкнала
по време на танца ръкавицата на едното момиче. Пак танцували до
полунощ и когато те поискали да си тръгнат, едната девойка хукнала да
дири ръкавицата си по всички ъгли. Като не я открила никъде, се
разтреперила от страх, а когато ударил дванадесетият час, двете
хукнали силно изплашени право към езерото и се хвърлили вътре. На
следната утрин езерото било кървавочервено и такова е всяка година
на същия ден. Върху задържаната ръкавица можели да се видят малки
коронки.

Разказва се също, че една нощ двама конници спрели пред дома
на една акушерка, събудили я и я накарали да ги придружи. Тя
отказали, ала те я насилили, завързали я върху коня и се отправили към
езерото Дьонгес, където тя трябвало да бабува на тяхната кралица. Тя
видяла много чудновати неща, големи съкровища и богатства, но
трябвало да се закълне, че няма да разказва за това никому. След като
престояла цял ден долу, през нощта, богато възнаградена, била
изведена отново горе. След години заболяла, ала не можела да умре,
преди да разкрие всичко на свещеника.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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